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శీః
శీమతే రామానుజాయనమః

శీమతే నిగమాంతమహాదేశికాయ నమః

Á Á శీ లకీ సహస్ర నామావలిః Á Á
1 ఓం నితా్యగతాయె నమః
2 ఓం అనంతనితా్యయె నమః
3 ఓం నందినె్య నమః
4 ఓం జనరంజనె్య నమః
5 ఓం నిత్యప్ర కాశినె్య నమః
6 ఓం స్వప్ర కాశస్వరూపిణె్య నమః
7 ఓం మహాలకె్షౖ నమః
8 ఓం మహాకాళె్య నమః
9 ఓం మహాకనా్యయె నమః
10 ఓం సరస్వతె్య నమః
11 ఓం భోగవెభవసంధాతె నమః
12 ఓం భకా్త నుగహకారిణె్య నమః
13 ఓం ఈశావాసా్యయె నమః
14 ఓం మహామాయాయెనమః
15 ఓం మహాదేవె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

16 ఓం మహేశ్వరె్య నమః
17 ఓం హృలే్ల ఖాయె నమః
18 ఓం పరమాయెనమః
19 ఓం శకె్త నమః
20 ఓంమాతృకాబీజరూపిణె్య నమః
21 ఓం నితా్యనందాయె నమః
22 ఓం నిత్యబోధాయెనమః
23 ఓం నాదినె్య నమః
24 ఓం జనమోదినె్య నమః
25 ఓం సత్యప్ర త్యయినె్య నమః
26 ఓం స్వప్ర కాశాత్మరూపిణె్య నమః
27 ఓం తి్ర పురాయె నమః
28 ఓం రవె్య నమః
29 ఓం విదా్యయె నమః
30 ఓం హంసాయెనమః
31 ఓం వాగీశ్వరె్య నమః
32 ఓం శివాయె నమః
33 ఓం వాగే్ద వె్య నమః

www.prapatti.com 2 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

34 ఓం మహారాతె నమః
35 ఓం కాళరాతె నమః
36 ఓం తి్ర లోచనాయెనమః
37 ఓం భద్ర కాళె్య నమః
38 ఓం కరాళె్య నమః
39 ఓం మహాకాళె్య నమః
40 ఓం తిలోత్త మాయెనమః
41 ఓం కాళె్య నమః
42 ఓం కరాళవకా్త్ర ంతాయె నమః
43 ఓం కామాకె్షౖ నమః
44 ఓం కామదాయెనమః
45 ఓం శుభాయెనమః
46 ఓం చండికాయె నమః
47 ఓం చండరూపేశాయెనమః
48 ఓం చాముండాయెనమః
49 ఓం చకధారిణె్య నమః
50 ఓం తెలోక్యజననె్య నమః
51 ఓం దేవె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

52 ఓం తెలోక్యవిజయోత్త మాయెనమః
53 ఓం సిద్ధ లకె్షౖ నమః
54 ఓం కియాలకె్షౖ నమః
55 ఓంమోకలకె్షౖ నమః
56 ఓం ప్ర సాదినె్య నమః
57 ఓం ఉమాయెనమః
58 ఓం భగవతె్య నమః
59 ఓం దురా్గ యె నమః
60 ఓం చాందె నమః
61 ఓం దాకాయణె్య నమః
62 ఓం శివాయె నమః
63 ఓం ప్ర త్యంగిరాయె నమః
64 ఓం ధరాయె నమః
65 ఓం వేళాయె నమః
66 ఓం లోకమాతే్ర నమః
67 ఓం హరిపి్ర యాయెనమః
68 ఓం పార్వతె్య నమః
69 ఓం పరమాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

70 ఓం దేవె్య నమః
71 ఓం బ్ర హ్మవిదా్యప్ర దాయినె్య నమః
72 ఓం అరూపాయెనమః
73 ఓం బహురూపాయెనమః
74 ఓం విరూపాయెనమః
75 ఓం విశ్వరూపిణె్య నమః
76 ఓం పంచభూతాతి్మకాయె నమః
77 ఓం వాణె్య నమః
78 ఓం పంచభూతాతి్మకాయె నమః
79 ఓం పరాయె నమః
80 ఓం కాళిమె్న నమః
81 ఓం పంచికాయె నమః
82 ఓం వాగె్మ నమః
83 ఓం హవిషే నమః
84 ఓం ప్ర త్యధిదేవతాయె నమః
85 ఓం దేవమాతే్ర నమః
86 ఓం సురేశానాయెనమః
87 ఓం వేదగరా్భయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

88 ఓం అంబికాయె నమః
89 ఓం ధృతయే నమః
90 ఓం సంఖా్యయె నమః
91 ఓం జాతయే నమః
92 ఓం కియాశకె్త నమః
93 ఓం ప్ర కృతె్య నమః
94 ఓంమోహినె్య నమః
95 ఓం మహె్య నమః
96 ఓంయజ్ఞ విదా్యయె నమః
97 ఓం మహావిదా్యయె నమః
98 ఓం గుహ్యవిదా్యయె నమః
99 ఓం విభావరె్య నమః
100 ఓం జో్యతిష్మతె్య నమః
101 ఓం మహామాతే్ర నమః
102 ఓం సర్వమంత్ర ఫలప్ర దాయె నమః
103 ఓం దారిద్ర ధ్వంసినె్య నమః
104 ఓం దేవె్య నమః
105 ఓం హృదయగంథిభేదినె్య నమః
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106 ఓం సహసా్ర దిత్యసంకాశాయె నమః
107 ఓం చంది్ర కాయె నమః
108 ఓం చంద్ర రూపిణె్య నమః
109 ఓం గాయతె నమః
110 ఓం సోమసంభూతె్య నమః
111 ఓం సావితె నమః
112 ఓం ప్ర ణవాతి్మకాయె నమః
113 ఓం శాంకరె్య నమః
114 ఓం వెష్ణ వె్య నమః
115 ఓం బా్ర హె్మ నమః
116 ఓం సర్వదేవనమస్క తాయె నమః
117 ఓం సేవ్యదురా్గ యె నమః
118 ఓం కుబేరాకె్షౖ నమః
119 ఓం కరవీరనివాసినె్య నమః
120 ఓం జయాయెనమః
121 ఓం విజయాయెనమః
122 ఓం జయంతె్య నమః
123 ఓం అపరాజితాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

124 ఓం కుబి్జ కాయె నమః
125 ఓం కాళికాయె నమః
126 ఓం శాసె్త్ర నమః
127 ఓం వీణాపుస్త కధారిణె్య నమః
128 ఓం సర్వజ్ఞ శకె్త నమః
129 ఓం శీశకె్త నమః
130 ఓం బ్ర హ్మవిషు్ణ శివాతి్మకాయె నమః
131 ఓం ఇడాపింగలికామధ్యమృణాలీతంతురూపిణె్య నమః
132 ఓంయజే్ఞ శానె్య నమః
133 ఓం ప్ర థాయె నమః
134 ఓం దీకాయె నమః
135 ఓం దకిణాయె నమః
136 ఓం సర్వమోహినె్య నమః
137 ఓం అషా్ట ంగయోగినె్య నమః
138 ఓం దేవె్య నమః
139 ఓం నిరీ్బజధా్యనగోచరాయె నమః
140 ఓం సర్వతీర్థ సి్థ తాయె నమః
141 ఓం శుదా్ధ యె నమః
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142 ఓం సర్వపర్వతవాసినె్య నమః
143 ఓం వేదశాస్త్ర ప్ర మాయె నమః
144 ఓం దేవె్య నమః
145 ఓం షడంగాదిపదకమాయెనమః
146 ఓం శివాయె నమః
147 ఓం ధాతె నమః
148 ఓం శుభానందాయెనమః
149 ఓంయజ్ఞ కర్మస్వరూపిణె్య నమః
150 ఓం వ్ర తినె్య నమః
151 ఓం మేనకాయె నమః
152 ఓం దేవె్య నమః
153 ఓం బ్ర హా్మణె్య నమః
154 ఓం బ్ర హ్మచారిణె్య నమః
155 ఓం ఏకాకరపరాయె నమః
156 ఓం తారాయెనమః
157 ఓం భవబంధవినాశినె్య నమః
158 ఓం విశ్వంభరాయె నమః
159 ఓం ధరాధారాయెనమః
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160 ఓం నిరాధారాయెనమః
161 ఓం అధికస్వరాయె నమః
162 ఓం రాకాయె నమః
163 ఓం కుహే్వ నమః
164 ఓం అమావాసా్యయె నమః
165 ఓంపూరి్ణ మాయెనమః
166 ఓం అనుమతె్య నమః
167 ఓం దు్యతయే నమః
168 ఓం సినీవాలె్య నమః
169 ఓం శివాయె నమః
170 ఓం అవశా్యయె నమః
171 ఓం వెశ్వదేవె్య నమః
172 ఓం పిశంగిలాయె నమః
173 ఓం పిప్పలాయె నమః
174 ఓం విశాలాకె్షౖ నమః
175 ఓం రకో ్న నమః
176 ఓం వృషి్ట కారిణె్య నమః
177 ఓం దుష్ట విదా్ర విణె్య నమః
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178 ఓం దేవె్య నమః
179 ఓం సరో్వపద్ర వనాశినె్య నమః
180 ఓం శారదాయెనమః
181 ఓం శరసంధానాయెనమః
182 ఓం సర్వశస్త్ర స్వరూపిణె్య నమః
183 ఓంయుద్ధ మధ్యసి్థ తాయె నమః
184 ఓం దేవె్య నమః
185 ఓం సర్వభూతప్ర భంజనె్య నమః
186 ఓం అయుదా్ధ యె నమః
187 ఓంయుద్ధ రూపాయెనమః
188 ఓం శాంతాయె నమః
189 ఓం శాంతిస్వరూపిణె్య నమః
190 ఓం గంగాయె నమః
191 ఓం సరస్వతె్య నమః
192 ఓం వేణె్య నమః
193 ఓంయమునాయెనమః
194 ఓం నర్మదాయె నమః
195 ఓం ఆపగాయె నమః
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196 ఓం సముద్ర వసనావాసాయెనమః
197 ఓం బ్ర హా్మండశేణిమేఖలాయెనమః
198 ఓం పంచవకా్త్ర యె నమః
199 ఓం దశభుజాయెనమః
200 ఓం శుద్ధ స్ఫటికసని్నభాయె నమః
201 ఓం రకా్త యె నమః
202 ఓం కృషా్ణ యె నమః
203 ఓం సితాయె నమః
204 ఓం పీతాయె నమః
205 ఓం సర్వవరా్ణ యె నమః
206 ఓం నిరీశ్వరె్య నమః
207 ఓం కాళికాయె నమః
208 ఓం చకికాయె నమః
209 ఓం దేవె్య నమః
210 ఓం సతా్యయె నమః
211 ఓం వటుకాయెనమః
212 ఓం సి్థ తాయె నమః
213 ఓం తరుణె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

214 ఓం వారుణె్య నమః
215 ఓం నారె్య నమః
216 ఓం జే్యషా్ఠ దేవె్య నమః
217 ఓం సురేశ్వరె్య నమః
218 ఓం విశ్వంభరాయె నమః
219 ఓం ధరాయె నమః
220 ఓం కరె్త్ర నమః
221 ఓం గళార్గ ళవిభంజనె్య నమః
222 ఓం సంధా్యయె నమః
223 ఓం రాత్ర యే నమః
224 ఓం దివే నమః
225 ఓం జో్యతా్స యె నమః
226 ఓం కళాయె నమః
227 ఓం కాషా్ఠ యె నమః
228 ఓం నిమేషికాయె నమః
229 ఓం ఉరె్వ నమః
230 ఓం కాతా్యయనె్య నమః
231 ఓం శుభా్ర యె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

232 ఓం సంసారార్ణ వతారిణె్య నమః
233 ఓం కపిలాయె నమః
234 ఓం కీలకాయె నమః
235 ఓం అశోకాయె నమః
236 ఓం మలి్ల కానవమాలికాయెనమః
237 ఓం దేవికాయె నమః
238 ఓం నందికాయె నమః
239 ఓం శాంతాయె నమః
240 ఓం భంజికాయె నమః
241 ఓం భయభంజికాయె నమః
242 ఓం కౌశికె్య నమః
243 ఓం వెదికె్య నమః
244 ఓం దేవె్య నమః
245 ఓం సౌరె్య నమః
246 ఓంరూపాధికాయెనమః
247 ఓం అతిభాయెనమః
248 ఓం దిగ్వసా్త్ర యె నమః
249 ఓం నవవసా్త్ర యె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

250 ఓం కన్యకాయె నమః
251 ఓం కమలోద్భవాయె నమః
252 ఓం శియె నమః
253 ఓం సౌమ్యలకణాయె నమః
254 ఓం అతీతదురా్గ యె నమః
255 ఓంసూత్ర ప్ర బోధికాయె నమః
256 ఓం శదా్ధ యె నమః
257 ఓం మేధాయెనమః
258 ఓం కృతే్య నమః
259 ఓం ప్ర జా్ఞ యె నమః
260 ఓం ధారణాయెనమః
261 ఓం కాంతె్య నమః
262 ఓం శుతయే నమః
263 ఓం స్మ తయే నమః
264 ఓం ధృతయే నమః
265 ఓం ధనా్యయె నమః
266 ఓంభూతయే నమః
267 ఓం ఇషె్ట నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

268 ఓం మనీషిణె్య నమః
269 ఓం విరక్త యే నమః
270 ఓం వా్యపినె్య నమః
271 ఓంమాయాయెనమః
272 ఓం సర్వమాయాప్ర భంజనె్య నమః
273 ఓంమాహేందె నమః
274 ఓం మంతి్ర ణె్య నమః
275 ఓం సింహె్య నమః
276 ఓం ఇంద్ర జాలస్వరూపిణె్య నమః
277 ఓం అవసా్థ త్ర యనిరు్మకా్త యె నమః
278 ఓం గుణత్ర యవివరి్జ తాయె నమః
279 ఓం ఈషణాత్ర యనిరు్మకా్త యె నమః
280 ఓం సర్వరోగవివరి్జ తాయె నమః
281 ఓంయోగిధా్యనాంతగమా్యయె నమః
282 ఓంయోగధా్యనపరాయణాయెనమః
283 ఓం త్ర యీశిఖావిశేషజా్ఞ యె నమః
284 ఓం వేదాంతజా్ఞ నరూపిణె్య నమః
285 ఓం భారతె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

286 ఓం కమలాయెనమః
287 ఓం భాషాయెనమః
288 ఓం పదా్మయె నమః
289 ఓం పద్మవతె్య నమః
290 ఓం కృతయే నమః
291 ఓం గౌతమె్య నమః
292 ఓం గోమతె్య నమః
293 ఓం గౌరె్య నమః
294 ఓం ఈశానాయెనమః
295 ఓం హంసవాహినె్య నమః
296 ఓం నారాయణె్య నమః
297 ఓం ప్ర భాధారాయెనమః
298 ఓం జాహ్నవె్య నమః
299 ఓం శంకరాత్మజాయె నమః
300 ఓం చిత్ర ఘంటాయె నమః
301 ఓం సునందాయె నమః
302 ఓం శియె నమః
303 ఓంమానవె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

304 ఓం మనుసంభవాయెనమః
305 ఓం స్త ంభినె్య నమః
306 ఓం కోభిణె్య నమః
307 ఓంమారె్య నమః
308 ఓం భా్ర మిణె్య నమః
309 ఓం శతు్ర మారిణె్య నమః
310 ఓంమోహినె్య నమః
311 ఓం దే్వషిణె్య నమః
312 ఓం వీరాయె నమః
313 ఓం అఘోరాయెనమః
314 ఓం రుద్ర రూపిణె్య నమః
315 ఓం రుదెకాదశినె్య నమః
316 ఓం పుణా్యయె నమః
317 ఓం కలా్యణె్య నమః
318 ఓం లాభకారిణె్య నమః
319 ఓం దేవదురా్గ యె నమః
320 ఓం మహాదురా్గ యె నమః
321 ఓం స్వప్నదురా్గ యె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

322 ఓం అష్ట రవె్య నమః
323 ఓంసూర్యచందా్ర గి్నరూపాయెనమః
324 ఓం గహనకత్ర రూపిణె్య నమః
325 ఓం బిందునాదకలాతీతాయెనమః
326 ఓం బిందునాదకలాతి్మకాయె నమః
327 ఓం దశవాయుజయాకారాయెనమః
328 ఓం కలాషోడశసంయుతాయెనమః
329 ఓం కాశ్యపె్య నమః
330 ఓం కమలాయెనమః
331 ఓం దేవె్య నమః
332 ఓం నాదచకనివాసినె్య నమః
333 ఓం మృడాధారాయెనమః
334 ఓం సి్థ రాయె నమః
335 ఓం గుహా్యయె నమః
336 ఓం దేవికాయె నమః
337 ఓం చకరూపిణె్య నమః
338 ఓం అవిదా్యయె నమః
339 ఓం శార్వరె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

340 ఓం భుంజాయెనమః
341 ఓం జంభాసురనిబరి్హ ణె్య నమః
342 ఓం శీకాయాయెనమః
343 ఓం శీకలాయె నమః
344 ఓం శుభా్ర యె నమః
345 ఓం కర్మనిరూ్మలకారిణె్య నమః
346 ఓం ఆదిలకె్షౖ నమః
347 ఓం గుణాధారాయెనమః
348 ఓం పంచబ్ర హా్మతి్మకాయె నమః
349 ఓం పరాయె నమః
350 ఓం శుతయే నమః
351 ఓం బ్ర హ్మముఖావాసాయెనమః
352 ఓం సర్వసంపతి్త రూపిణె్య నమః
353 ఓం మృతసంజీవినె్య నమః
354 ఓం మెతె నమః
355 ఓం కామినె్య నమః
356 ఓం కామవరి్జ తాయె నమః
357 ఓం నిరా్వణమార్గ దాయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

358 ఓం దేవె్య నమః
359 ఓం హంసినె్య నమః
360 ఓం కాశికాయె నమః
361 ఓం కమాయెనమః
362 ఓం సపరా్యయె నమః
363 ఓం గుణినె్య నమః
364 ఓం భినా్నయె నమః
365 ఓం నిరు్గ ణాయె నమః
366 ఓం అఖండితాయె నమః
367 ఓం శుభాయెనమః
368 ఓం సా్వమినె్య నమః
369 ఓం వేదినె్య నమః
370 ఓం శకా్యయె నమః
371 ఓం శాంబరె్య నమః
372 ఓం చకధారిణె్య నమః
373 ఓం దండినె్య నమః
374 ఓంముండినె్య నమః
375 ఓం వా్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

376 ఓం శిఖినె్య నమః
377 ఓం సోమసంహతయే నమః
378 ఓం చింతామణయే నమః
379 ఓం చిదానందాయెనమః
380 ఓం పంచబాణప్ర బోధినె్య నమః
381 ఓం బాణశేణయే నమః
382 ఓం సహసా్ర కె్షౖ నమః
383 ఓం సహస్ర భుజపాదుకాయెనమః
384 ఓం సంధా్యవలయే నమః
385 ఓం తి్ర సంధా్యఖా్యయె నమః
386 ఓం బ్ర హా్మండమణిభూషణాయెనమః
387 ఓం వాసవె్య నమః
388 ఓం వారుణీసేనాయెనమః
389 ఓం కుళికాయె నమః
390 ఓం మంత్ర రంజినె్య నమః
391 ఓం జితపా్ర ణస్వరూపాయెనమః
392 ఓం కాంతాయె నమః
393 ఓం కామ్యవరప్ర దాయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

394 ఓం మంత్ర బా్ర హ్మణవిదా్యరా్థ యె నమః
395 ఓం నాదరూపాయెనమః
396 ఓం హవిష్మతె్య నమః
397 ఓం ఆథర్వణీశుతయే నమః
398 ఓంశూనా్యయె నమః
399 ఓం కల్పనావరి్జ తాయె నమః
400 ఓం సతె్య నమః
401 ఓం సతా్త జాతయే నమః
402 ఓం ప్ర మాయె నమః
403 ఓం అమేయాయెనమః
404 ఓం అప్ర మితె్య నమః
405 ఓం పా్ర ణదాయె నమః
406 ఓం గతయే నమః
407 ఓం అవరా్ణ యె నమః
408 ఓం పంచవరా్ణ యె నమః
409 ఓం సర్వదాయె నమః
410 ఓం భువనేశ్వరె్య నమః
411 ఓం తెలోక్యమోహినె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

412 ఓం విదా్యయె నమః
413 ఓం సర్వభరె్త నమః
414 ఓం కరాయె నమః
415 ఓం అకరాయె నమః
416 ఓం హిరణ్యవరా్ణ యె నమః
417 ఓం హరిణె్య నమః
418 ఓం సరో్వపద్ర వనాశినె్య నమః
419 ఓం కెవల్యపదవీరేఖాయె నమః
420 ఓంసూర్యమండలసంసి్థ తాయె నమః
421 ఓం సోమమండలమధ్యసా్థ యె నమః
422 ఓం వహి్నమండలసంసి్థ తాయె నమః
423 ఓం వాయుమండలమధ్యసా్థ యె నమః
424 ఓం వో్యమమండలసంసి్థ తాయె నమః
425 ఓం చకికాయె నమః
426 ఓం చకమధ్యసా్థ యె నమః
427 ఓం చకమార్గ ప్ర వరి్త నె్య నమః
428 ఓం కోకిలాకులచకాశాయెనమః
429 ఓం పకతయే నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

430 ఓం పంకి్త పావనాయెనమః
431 ఓం సర్వసిదా్ధ ంతమార్గ సా్థ యె నమః
432 ఓం షడ్వరా్ణ యె నమః
433 ఓం వర్ణ వరి్జ తాయె నమః
434 ఓం శతరుద్ర హరాయె నమః
435 ఓం హంతె నమః
436 ఓం సర్వసంహారకారిణె్య నమః
437 ఓం పురుషాయెనమః
438 ఓం పౌరుషె్య నమః
439 ఓం తుష్ట యే నమః
440 ఓం సర్వతంత్ర ప్ర సూతికాయె నమః
441 ఓం అర్ధ నారీశ్వరె్య నమః
442 ఓం దేవె్య నమః
443 ఓం సర్వవిదా్యప్ర దాయినె్య నమః
444 ఓం భార్గ వె్య నమః
445 ఓంభూజుషీవిదా్యయె నమః
446 ఓం సరో్వపనిషదాసి్థ తాయె నమః
447 ఓం వో్యమకేశాయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

448 ఓం అఖిలపా్ర ణాయె నమః
449 ఓం పంచకోశవిలకణాయె నమః
450 ఓం పంచకోశాతి్మకాయె నమః
451 ఓం ప్ర త్యకె్య నమః
452 ఓం పంచబ్ర హా్మతి్మకాయె నమః
453 ఓం శివాయె నమః
454 ఓం జగజ్జ రాజనితె నమః
455 ఓం పంచకర్మప్ర సూతికాయె నమః
456 ఓం వాగే్ద వె్య నమః
457 ఓం ఆభరణాకారాయెనమః
458 ఓం సర్వకామ్యసి్థ తాయె నమః
459 ఓం సి్థ తె్య నమః
460 ఓం అషా్ట దశచతుష్ష షి్ట పీఠికాయె నమః
461 ఓం విదా్యయుతాయెనమః
462 ఓం కాళికాయె నమః
463 ఓం కర్ష ణె్య నమః
464 ఓం శా్యమాయెనమః
465 ఓంయకిణె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

466 ఓం కిన్నరేశ్వరె్య నమః
467 ఓం కేతకె్య నమః
468 ఓం మలి్ల కాయె నమః
469 ఓం అశోకాయె నమః
470 ఓం వారాహె్య నమః
471 ఓం ధరణె్య నమః
472 ఓం ధు్ర వాయె నమః
473 ఓం నారసింహె్య నమః
474 ఓం మహోగాసా్యయె నమః
475 ఓం భకా్త నామారి్త నాశినె్య నమః
476 ఓం అంతర్బలాయె నమః
477 ఓం సి్థ రాయె నమః
478 ఓం లకె్షౖ నమః
479 ఓం జరామరణనాశినె్య నమః
480 ఓం శీరంజితాయె నమః
481 ఓం మహామాయాయెనమః
482 ఓం సోమసూరా్యగి్నలోచనాయెనమః
483 ఓం అదితయే నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

484 ఓం దేవమాతే్ర నమః
485 ఓం అష్ట పుతా్ర యె నమః
486 ఓం అష్ట యోగినె్య నమః
487 ఓం అష్ట ప్ర కృతయే నమః
488 ఓం అషా్ట ష్ట విభా్ర జది్వకృతాకృతయే నమః
489 ఓం దురి్బకధ్వంసినె్య నమః
490 ఓం దేవె్య నమః
491 ఓం సీతాయె నమః
492 ఓం సతా్యయె నమః
493 ఓం రుకి్మణె్య నమః
494 ఓం ఖా్యతిజాయె నమః
495 ఓం భార్గ వె్య నమః
496 ఓం దేవె్య నమః
497 ఓం దేవయోనయేనమః
498 ఓం తపసి్వనె్య నమః
499 ఓం శాకంభరె్య నమః
500 ఓం మహాశోణాయెనమః
501 ఓం గరుడోపరిసంసి్థ తాయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

502 ఓం సింహగాయెనమః
503 ఓం వా్యఘగాయెనమః
504 ఓం దేవె్య నమః
505 ఓం వాయుగాయెనమః
506 ఓం మహాది్ర గాయె నమః
507 ఓం ఆకారాదికకారాంతాయెనమః
508 ఓం సర్వవిదా్యధిదేవతాయె నమః
509 ఓం మంత్ర వా్యఖా్యననిపుణాయెనమః
510 ఓం జో్యతిశా్శసె్త్ర కలోచనాయెనమః
511 ఓం ఇడాపింగళికామధ్యసుషుమా్నయె నమః
512 ఓం గంథిభేదినె్య నమః
513 ఓం కాలచకాశయోపేతాయెనమః
514 ఓం కాలచకస్వరూపిణె్య నమః
515 ఓం వెశారదె్య నమః
516 ఓం మతిశేషా్ఠ యె నమః
517 ఓం వరిషా్ఠ యె నమః
518 ఓం సర్వదీపికాయె నమః
519 ఓం వెనాయకె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

520 ఓం వరారోహాయెనమః
521 ఓం శోణివేలాయెనమః
522 ఓం బహిర్వళయే నమః
523 ఓం జంభినె్య నమః
524 ఓం జృంభిణె్య నమః
525 ఓం జృంభకారిణె్య నమః
526 ఓం గణకారికాయె నమః
527 ఓం శరణె్య నమః
528 ఓం చకికాయె నమః
529 ఓం అనంతాయె నమః
530 ఓం సర్వవా్యధిచికిత్సకె్య నమః
531 ఓం దేవకె్య నమః
532 ఓం దేవసంకాశాయె నమః
533 ఓం వారిధయే నమః
534 ఓం కరుణాకరాయె నమః
535 ఓం శర్వరె్య నమః
536 ఓం సర్వసంపనా్నయె నమః
537 ఓం సర్వపాపప్ర భంజనె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

538 ఓం ఏకమాతా్ర యె నమః
539 ఓం ది్వమాతా్ర యె నమః
540 ఓం తి్ర మాతా్ర యె నమః
541 ఓం అపరాయె నమః
542 ఓం అర్ధ మాతా్ర యె నమః
543 ఓం పరాయె నమః
544 ఓంసూకాయెనమః
545 ఓంసూకారా్థ ర్థ పరాయె నమః
546 ఓం అపరాయె నమః
547 ఓం ఏకవీరాయె నమః
548 ఓం విశేషాఖా్యయె నమః
549 ఓం షషె్ఠ నమః
550 ఓం దేవె్య నమః
551 ఓం మనసి్వనె్య నమః
552 ఓం నెష్కరా్మ యె నమః
553 ఓం నిష్కలాలోకాయెనమః
554 ఓం జా్ఞ నకరా్మధికాయె నమః
555 ఓం అగుణాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

556 ఓం సబంధా్వనందసందోహాయెనమః
557 ఓం వో్యమాకారాయెనమః
558 ఓం అనిరూపితాయెనమః
559 ఓం గద్యపదా్యతి్మకాయె నమః
560 ఓం వాణె్య నమః
561 ఓం సరా్వలంకారసంయుతాయెనమః
562 ఓం సాధుబంధపదనా్యసాయె నమః
563 ఓం సరౌ్వకసే నమః
564 ఓం ఘటికావళయే నమః
565 ఓం షట్కరి్మణె్య నమః
566 ఓం కర్కశాకారాయెనమః
567 ఓం సర్వకర్మవివరి్జ తాయె నమః
568 ఓం ఆదిత్యవరా్ణ యె నమః
569 ఓం అపరా్ణ యె నమః
570 ఓం కామినె్య నమః
571 ఓం వరరూపిణె్య నమః
572 ఓం బ్ర హా్మణె్య నమః
573 ఓం బ్ర హ్మసంతానాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

574 ఓం వేదవాచే నమః
575 ఓం ఈశ్వరె్య నమః
576 ఓం శివాయె నమః
577 ఓం పురాణనా్యయమీమాంసాధర్మశాసా్త్ర గమశుతాయెనమః
578 ఓం సదో్యవేదవతె్య నమః
579 ఓం సరా్వయె నమః
580 ఓం హంసె్య నమః
581 ఓం విదా్యధిదేవతాయె నమః
582 ఓం విశే్వశ్వరె్య నమః
583 ఓం జగదా్ధ తె నమః
584 ఓం విశ్వనిరా్మణకారిణె్య నమః
585 ఓం వెదికె్య నమః
586 ఓం వేదరూపాయెనమః
587 ఓం కాళికాయె నమః
588 ఓం కాలరూపిణె్య నమః
589 ఓం నారాయణె్య నమః
590 ఓం మహాదేవె్య నమః
591 ఓం సర్వతత్త ప్ర వరి్త నె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

592 ఓం హిరణ్యవర్ణ రూపాయెనమః
593 ఓం హిరణ్యపదసంభవాయెనమః
594 ఓం కెవల్యపదవె్య నమః
595 ఓం పుణా్యయె నమః
596 ఓం కెవల్యజా్ఞ నలకితాయె నమః
597 ఓం బ్ర హ్మసంపతి్త రూపాయెనమః
598 ఓం బ్ర హ్మసంపతి్త కారిణె్య నమః
599 ఓం వారుణె్య నమః
600 ఓం వరుణారాధా్యయె నమః
601 ఓం సర్వకర్మప్ర వరి్త నె్య నమః
602 ఓం ఏకాకరపరాయె నమః
603 ఓంయుకా్త యె నమః
604 ఓం సర్వదారిద్ర భంజినె్య నమః
605 ఓం పాశాంకుశాని్వతాయె నమః
606 ఓం దివా్యయె నమః
607 ఓం వీణావా్యఖా్యకసూత్ర భృతే నమః
608 ఓం ఏకమూర్త యే నమః
609 ఓం త్ర యీమూర్త యే 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 లకీ సహస్ర నామావలిః

610 ఓం మధుకెటభభంజినె్య నమః
611 ఓం సాంఖా్యయె నమః
612 ఓం సాంఖ్యవతె్య నమః
613 ఓం జా్వలాయె నమః
614 ఓం జ్వలంతె్య నమః
615 ఓం కామరూపిణె్య నమః
616 ఓం జాగతె్య నమః
617 ఓం సర్వసంపత్త యే నమః
618 ఓం సుషుపా్త యె నమః
619 ఓం సే్వష్ట దాయినె్య నమః
620 ఓం కపాలినె్య నమః
621 ఓం మహాదంషా్ట్ర యె నమః
622 ఓం భు్ర కుటీకుటిలాననాయెనమః
623 ఓం సరా్వవాసాయెనమః
624 ఓం సువాసాయెనమః
625 ఓం బృహతె్య నమః
626 ఓం అష్ట యే నమః
627 ఓం శక్వరె్య నమః

www.prapatti.com 35 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

628 ఓం ఛందోగణప్ర తీకాశాయె నమః
629 ఓం కలా్మషె్య నమః
630 ఓం కరుణాతి్మకాయె నమః
631 ఓం చకుష్మతె్య నమః
632 ఓం మహాఘోషాయెనమః
633 ఓం ఖడ్గ చర్మధరాయె నమః
634 ఓం అశనయే నమః
635 ఓం శిల్పవెచిత్ర విదో్యతాయె నమః
636 ఓం సర్వతోభద్ర వాసినె్య నమః
637 ఓం అచింత్యలకణాకారాయెనమః
638 ఓంసూత్ర భాష్యనిబంధనాయె నమః
639 ఓం సర్వవేదాంతసంపత్త యే నమః
640 ఓం సర్వశాసా్త్ర ర్థ మాతృకాయె నమః
641 ఓం అకారాదికకారాంతమాతా్ర వర్ణ కృతస్థ లాయె నమః
642 ఓం సర్వలకె్షౖ నమః
643 ఓం సదానందాయెనమః
644 ఓం సారవిదా్యయె నమః
645 ఓం సదాశివాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

646 ఓం సర్వజా్ఞ యె నమః
647 ఓం సర్వశకె్త నమః
648 ఓం ఖేచరీరూపగాయెనమః
649 ఓం ఉచితాయెనమః
650 ఓం అణిమాదిగుణోపేతాయెనమః
651 ఓం పరాయె నమః
652 ఓం కాషా్ఠ యె నమః
653 ఓం పరాగతయే నమః
654 ఓం హంసయుక్త విమానసా్థ యె నమః
655 ఓం హంసారూఢాయెనమః
656 ఓం శశిప్ర భాయె నమః
657 ఓం భవానె్య నమః
658 ఓం వాసనాశక్త యే నమః
659 ఓం ఆకృతిసా్థ యె నమః
660 ఓం ఖిలాయెనమః
661 ఓం అఖిలాయెనమః
662 ఓం తంత్ర హేతవే నమః
663 ఓం విచితా్ర ంగె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

664 ఓం వో్యమగంగావినోదినె్య నమః
665 ఓం వరా్ష యె నమః
666 ఓం వారి్ష కాయె నమః
667 ఓంఋగ్యజుసా్సమరూపిణె్య నమః
668 ఓం మహానదె్య నమః
669 ఓం నదీపుణా్యయె నమః
670 ఓం అగణ్యపుణ్యగుణకియాయెనమః
671 ఓం సమాధిగతలభా్యయె నమః
672 ఓం అరా్థ యె నమః
673 ఓం శోతవా్యయె నమః
674 ఓం స్వపి్ర యాయెనమః
675 ఓం ఘృణాయె నమః
676 ఓం నామాకరపరాయె నమః
677 ఓం దేవె్య నమః
678 ఓం ఉపసర్గ నఖాంచితాయెనమః
679 ఓం నిపాతోరుద్వయాయెనమః
680 ఓం జంఘామాతృకాయె నమః
681 ఓం మంత్ర రూపిణె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

682 ఓం ఆసీనాయెనమః
683 ఓం శయానాయెనమః
684 ఓం తిష్ఠ ంతె్య నమః
685 ఓం ధావనాధికాయె నమః
686 ఓం లక లకణయోగాఢా్యయె నమః
687 ఓం తాదూ్ర పగణనాకృతయే నమః
688 ఓం ఏకరూపాయెనమః
689 ఓం నెకరూపాయెనమః
690 ఓం తసె్య నమః
691 ఓం ఇందురూపాయెనమః
692 ఓం తదాకృతయే నమః
693 ఓం సమాసతది్ధ తాకారాయెనమః
694 ఓం విభకి్త వచనాతి్మకాయె నమః
695 ఓం సా్వహాకారాయెనమః
696 ఓం స్వధాకారాయెనమః
697 ఓం శీపత్యరా్ధ ంగనందినె్య నమః
698 ఓం గంభీరాయె నమః
699 ఓం గహనాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

700 ఓం గుహా్యయె నమః
701 ఓంయోనిలింగార్ధ ధారిణె్య నమః
702 ఓం శేషవాసుకిసంసేవా్యయె నమః
703 ఓం చపలాయెనమః
704 ఓం వరవరి్ణ నె్య నమః
705 ఓం కారుణా్యకారసంపత్త యే నమః
706 ఓం కీలకృతే నమః
707 ఓం మంత్ర కీలికాయె నమః
708 ఓం శకి్త బీజాతి్మకాయె నమః
709 ఓం సర్వమంతే్ర షా్ట యె నమః
710 ఓం అకయకామనాయెనమః
711 ఓం ఆగే్నయె్య నమః
712 ఓం పారి్థ వాయె నమః
713 ఓం ఆపా్యయె నమః
714 ఓం వాయవా్యయె నమః
715 ఓం వో్యమకేతనాయె నమః
716 ఓం సత్యజా్ఞ నాతి్మకాయె నమః
717 ఓం నందాయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

718 ఓం బా్ర హె్మ నమః
719 ఓం బ్ర హ్మణే నమః
720 ఓం సనాతనె్య నమః
721 ఓం అవిదా్యవాసనాయెనమః
722 ఓంమాయాయెనమః
723 ఓం ప్ర కృతె్య నమః
724 ఓం సర్వమోహినె్య నమః
725 ఓం శక్త యే నమః
726 ఓం ధారణశక్త యేయోగినె్య నమః
727 ఓం చిదచిచ్ఛకె్త నమః
728 ఓం వకా్త్ర యె నమః
729 ఓం అరుణాయెనమః
730 ఓం మహామాయాయెనమః
731 ఓం మరీచే్య నమః
732 ఓం మదమరి్ద నె్య నమః
733 ఓం విరాజే నమః
734 ఓం సా్వహాయె నమః
735 ఓం స్వధాయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

736 ఓం శుదా్ధ యె నమః
737 ఓం నిరూపాస్త యే నమః
738 ఓం సుభకి్త గాయె నమః
739 ఓం నిరూపితాద్వయె్య నమః
740 ఓం విదా్యయె నమః
741 ఓం నితా్యనిత్యస్వరూపిణె్య నమః
742 ఓం వెరాజమార్గ సంచారాయెనమః
743 ఓం సర్వసత్పథదరి్శనె్య నమః
744 ఓం జాలంధరె్య నమః
745 ఓం మృడానె్య నమః
746 ఓం భవానె్య నమః
747 ఓం భవభంజినె్య నమః
748 ఓం తెకాలికజా్ఞ నతంతవే నమః
749 ఓం తి్ర కాలజా్ఞ నదాయినె్య నమః
750 ఓం నాదాతీతాయెనమః
751 ఓం స్మ తయే నమః
752 ఓం ప్ర జా్ఞ యె నమః
753 ఓం ధాతీ్ర రూపాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

754 ఓం తి్ర పుష్కరాయె నమః
755 ఓం పరాజితాయెనమః
756 ఓం విధానజా్ఞ యె నమః
757 ఓం విశేషితగుణాతి్మకాయె నమః
758 ఓం హిరణ్యకేశినె్య నమః
759 ఓం హేమబ్ర హ్మసూత్ర విచకణాయె నమః
760 ఓం అసంఖే్యయపరారా్ధ ంతస్వరవ్యంజనవెఖరె్య నమః
761 ఓం మధుజిహా్వయె నమః
762 ఓం మధుమతె్య నమః
763 ఓం మధుమాసోదయాయెనమః
764 ఓం మధవే నమః
765 ఓంమాధవె్య నమః
766 ఓం మహాభాగాయెనమః
767 ఓం మేఘగంభీరనిస్వనాయె నమః
768 ఓం బ్ర హ్మవిషు్ణ మహేశాదిజా్ఞ తవా్యర్థ విశేషగాయె నమః
769 ఓం నాభౌవహి్నశిఖాకారాయెనమః
770 ఓం లలాటేచంద్ర సని్నభాయె నమః
771 ఓంభూ్ర మధే్యభాస్కరాకారాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

772 ఓం హృదిసర్వతారాకృతె్య నమః
773 ఓం కృతి్త కాదిభరణ్యంతనకతే్ర షా్ట రి్చతోదయాయెనమః
774 ఓం గహవిదా్యతి్మకాయె నమః
775 ఓం జో్యతిషే నమః
776 ఓం జో్యతిరి్వదే నమః
777 ఓం మతిజీవికాయె నమః
778 ఓం బ్ర హా్మండగరి్భణె్య నమః
779 ఓం బాలాయెనమః
780 ఓం సపా్త వరణదేవతాయె నమః
781 ఓం వెరాజోత్త మసామాజా్యయె నమః
782 ఓం కుమారకుశలోదయాయెనమః
783 ఓం బగళాయె నమః
784 ఓం భ్ర మరాంబాయెనమః
785 ఓం శివదూతె్య నమః
786 ఓం శివాతి్మకాయె నమః
787 ఓం మేరువింధా్యంత సంసా్థ నాయె నమః
788 ఓం కాశీ్మరపురవాసినె్య నమః
789 ఓంయోగనిదా్ర యె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

790 ఓం మహానిదా్ర యె నమః
791 ఓం వినిదా్ర యె నమః
792 ఓం రాకసాశితాయెనమః
793 ఓం సువర్ణ దాయె నమః
794 ఓం మహాగంగాయె నమః
795 ఓం పంచాఖా్యయె నమః
796 ఓం పంచసంహతె్య నమః
797 ఓం సుప్ర జాతాయె నమః
798 ఓం సువీరాయె నమః
799 ఓం సుపోషాయెనమః
800 ఓం సుపతయే నమః
801 ఓం శివాయె నమః
802 ఓం సుగృహె్య నమః
803 ఓం రక్త బీజాంతాయె నమః
804 ఓం హతకందర్పజీవితాయె నమః
805 ఓం సముద్ర వో్యమమధ్యసా్థ యె నమః
806 ఓం సమబిందుసమాశయాయెనమః
807 ఓం సౌభాగ్యరసజీవాతవే నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

808 ఓం సారాసారవివేకదృశే నమః
809 ఓం తి్ర వలా్యదిసుపుషా్ట ంగాయె నమః
810 ఓం భారతె్య నమః
811 ఓం భరతాశితాయె నమః
812 ఓం నాదబ్ర హ్మమయీవిదా్యయె నమః
813 ఓం జా్ఞ నబ్ర హ్మమయీపరాయెనమః
814 ఓం బ్ర హ్మనాడె్య నమః
815 ఓం నిరుక్త యే నమః
816 ఓం బ్ర హ్మకెవల్యసాధనాయెనమః
817 ఓం కాలికేయమహోదారవీర్యవికమరూపిణె్య నమః
818 ఓం బడబాగి్నశిఖావకా్త్ర యె నమః
819 ఓం మహాకబళతర్పణాయె నమః
820 ఓం మహాభూతాయెనమః
821 ఓం మహాదరా్పయె నమః
822 ఓం మహాసారాయెనమః
823 ఓం మహాకతవే నమః
824 ఓం పంచభూతమహాగాసాయెనమః
825 ఓం పంచభూతాధిదేవతాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

826 ఓం సర్వప్ర మాణాయెనమః
827 ఓం సంపత్త యే నమః
828 ఓం సర్వరోగప్ర తికియాయెనమః
829 ఓం బ్ర హా్మండాంతర్బహిరా్వ పా్త యె నమః
830 ఓం విషు్ణ వకోవిభూషిణె్య నమః
831 ఓం శాంకరె్య నమః
832 ఓం విధివక్త్ర సా్థ యె నమః
833 ఓం ప్ర వరాయె నమః
834 ఓం వరహేతుకె్య నమః
835 ఓం హేమమాలాయెనమః
836 ఓం శిఖామాలాయెనమః
837 ఓం తి్ర శిఖాయె నమః
838 ఓం పంచలోచనాయెనమః
839 ఓం సరా్వగమసదాచారమరా్యదాయె నమః
840 ఓంయాతుభంజనె్య నమః
841 ఓం పుణ్యశో్ల కప్ర బంధాఢా్యయె నమః
842 ఓం సరా్వంతరా్యమిరూపిణె్య నమః
843 ఓం సామగానసమారాధా్యయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

844 ఓం శోతృకర్ణ రసాయనాయెనమః
845 ఓం జీవలోకెకజీవాత్మనే నమః
846 ఓం భదో్ర దారవిలోకనాయెనమః
847 ఓం తడితో్కటిలసతా్కంతె్య నమః
848 ఓం తరుణె్య నమః
849 ఓం హరిసుందరె్య నమః
850 ఓం మీననేతా్ర యె నమః
851 ఓం ఇందా్ర కె్షౖ నమః
852 ఓం విశాలాకె్షౖ నమః
853 ఓం సుమంగళాయె నమః
854 ఓం సర్వమంగళసంపనా్నయె నమః
855 ఓం సాకాన్మంగళదేవతాయె నమః
856 ఓం దేహిహృదీ్ద పికాయె నమః
857 ఓం దీప్త యే నమః
858 ఓం జిహ్మపాపప్ర నాశినె్య నమః
859 ఓం అర్ధ చందో్ర ల్ల సద్ధ ంషా్ట్ర యె నమః
860 ఓంయజ్ఞ వాటీవిలాసినె్య నమః
861 ఓం మహాదురా్గ యె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

862 ఓం మహోతా్సహాయె నమః
863 ఓం మహాదేవబలోదయాయెనమః
864 ఓం డాకినీడా్యయె నమః
865 ఓం శాకినీడా్యయె నమః
866 ఓం సాకినీడా్యయె నమః
867 ఓం సమస్త జుషే నమః
868 ఓం నిరంకుశాయె నమః
869 ఓం నాకివందా్యయె నమః
870 ఓం షడాధారాధిదేవతాయెనమః
871 ఓం భువనజా్ఞ ననిశేణయే నమః
872 ఓం భువనాకారవల్ల రె్య నమః
873 ఓం శాశ్వతె్య నమః
874 ఓం శాశ్వతాకారాయెనమః
875 ఓం లోకానుగహకారిణె్య నమః
876 ఓం సారసె్య నమః
877 ఓంమానసె్య నమః
878 ఓం హంసె్య నమః
879 ఓం హంసలోకప్ర దాయినె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

880 ఓం చిను్మదా్ర లంకృతకరాయె నమః
881 ఓం కోటిసూర్యసమప్ర భాయె నమః
882 ఓం సుఖపా్ర ణిశిరోరేఖాయెనమః
883 ఓం సదదృష్ట ప్ర దాయినె్య నమః
884 ఓం సర్వసాంకర్యదోష ్న నమః
885 ఓం గహోపద్ర వనాశినె్య నమః
886 ఓం కుద్ర జంతుభయ ్న నమః
887 ఓం విషరోగాదిభంజనె్య నమః
888 ఓం సదాశాంతాయెనమః
889 ఓం సదాశుదా్ధ యె నమః
890 ఓం గృహచి్ఛద్ర నివారిణె్య నమః
891 ఓం కలిదోషప్ర శమనె్య నమః
892 ఓం కోలాహలపురసి్థ తాయె నమః
893 ఓం గౌరె్య నమః
894 ఓం లాకణికె్య నమః
895 ఓంముఖా్యయె నమః
896 ఓం జఘనా్యకృతివరి్జ తాయె నమః
897 ఓంమాయాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

898 ఓం విదా్యయె నమః
899 ఓంమూలభూతాయెనమః
900 ఓం వాసవె్య నమః
901 ఓం విషు్ణ చేతనాయె నమః
902 ఓం వాదినె్య నమః
903 ఓం వసురూపాయెనమః
904 ఓం వసురత్నపరిచ్ఛదాయె నమః
905 ఓం ఛాందసె్య నమః
906 ఓం చంద్ర హృదయాయెనమః
907 ఓం మంత్ర స్వచ్ఛంద రవె్య నమః
908 ఓం వనమాలాయెనమః
909 ఓం వెజయంతె్య నమః
910 ఓం పంచదివా్యయుధాతి్మకాయె నమః
911 ఓం పీతాంబరమయె్య నమః
912 ఓం చంచతౌ్కసు్త భాయె నమః
913 ఓం హరికామినె్య నమః
914 ఓం నితా్యయె నమః
915 ఓం తథా్యయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

916 ఓం రమాయెనమః
917 ఓం రామాయెనమః
918 ఓం రమణె్య నమః
919 ఓం మృతు్యభంజనె్య నమః
920 ఓం జే్యషా్ఠ యె నమః
921 ఓం కాషా్ఠ యె నమః
922 ఓం ధనిషా్ఠ ంతాయె నమః
923 ఓం శరాంగె్య నమః
924 ఓం నిరు్గ ణపి్ర యాయెనమః
925 ఓం మెతే్ర యాయెనమః
926 ఓం మిత్ర విందాయె నమః
927 ఓం శేష్యశేషకలాశయాయెనమః
928 ఓం వారాణసీవాసలభా్యయె నమః
929 ఓం ఆరా్యవర్త జనసు్త తాయె నమః
930 ఓం జగదుత్పతి్త సంసా్థ నసంహారత్ర యకారణాయెనమః
931 ఓం తుభ్యం నమః
932 ఓం అంబాయె నమః
933 ఓం విషు్ణ సర్వసా్వయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

934 ఓం మహేశ్వరె్య నమః
935 ఓం సర్వలోకజననె్య నమః
936 ఓం పుణ్యమూర్త యే నమః
937 ఓం సిద్ధ లకె్షౖ నమః
938 ఓం మహాకాళె్య నమః
939 ఓం మహాలకె్షౖ నమః
940 ఓం సదో్యజాతాదిపంచాగి్నరూపాయెనమః
941 ఓం పంచకపంచకాయె నమః
942 ఓంయంత్ర లకె్షౖ నమః
943 ఓం భవతె్య నమః
944 ఓం ఆదే్య నమః
945 ఓం ఆదా్యదయే నమః
946 ఓం సృషా్ట దికారణాకారవితతయే నమః
947 ఓం దోషవరి్జ తాయె నమః
948 ఓం జగల్ల కె్షౖ నమః
949 ఓం జగనా్మతే్ర నమః
950 ఓం విషు్ణ పతె్న నమః
951 ఓం నవకోటిమహాశకి్త సముపాస్యపదాంబుజాయెనమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

952 ఓం క్వణతౌ్సవర్ణ రతా్నఢా్యయె నమః
953 ఓం సరా్వభరణభూషితాయెనమః
954 ఓం అనంతనిత్యమహిషె్య నమః
955 ఓం ప్ర పంచేశ్వరనాయకె్య నమః
956 ఓం అతు్యచి్ఛతపదాంతసా్థ యె నమః
957 ఓం పరమవో్యమనాయకె్య నమః
958 ఓం నాకపృష్ఠ గతారాధా్యయె నమః
959 ఓం విషు్ణ లోకవిలాసినె్య నమః
960 ఓం వెకుంఠరాజమహిషె్య నమః
961 ఓం శీరంగనగరాశితె్య నమః
962 ఓం రంగనాయకె్య నమః
963 ఓంభూపుతె నమః
964 ఓం కృషా్ణ యె నమః
965 ఓం వరదవల్ల భాయె నమః
966 ఓం కోటిబ్ర హా్మదిసంసేవా్యయె నమః
967 ఓం కోటిరుదా్ర దికీరి్త తాయె నమః
968 ఓంమాతులుంగమయఖేటం బిభ్ర తె్య నమః
969 ఓం సౌవర్ణ చషకం బిభ్ర తె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

970 ఓం పద్మద్వయం దధానాయెనమః
971 ఓంపూర్ణ కుంభం బిభ్ర తె్య నమః
972 ఓం కీరం దధానాయెనమః
973 ఓం వరదాభయ దధానాయెనమః
974 ఓం పాశం బిభ్ర తె్య నమః
975 ఓం అంకుశం బిభ్ర తె్య నమః
976 ఓం శంఖం వహంతె్య నమః
977 ఓం చకం వహంతె్య నమః
978 ఓంశూలం వహంతె్య నమః
979 ఓం కృపాణికాం వహంతె్య నమః
980 ఓం ధనురా్బణౌ బిభ్ర తె్య నమః
981 ఓం అకమాలాం దధానాయెనమః
982 ఓం చిను్మదా్ర ం బిభ్ర తె్య నమః
983 ఓం అషా్ట దశభుజాయెనమః
984 ఓం లకె్షౖ నమః
985 ఓం మహాషా్ట దశపీఠగాయె నమః
986 ఓంభూమినీలాదిసంసేవా్యయె నమః
987 ఓం సా్వమిచితా్త నువరి్త నె్య నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

988 ఓం పదా్మయె నమః
989 ఓం పదా్మలయాయెనమః
990 ఓం పదె్మ నమః
991 ఓంపూర్ణ కుంభాభిషేచితాయెనమః
992 ఓం ఇందిరాయె నమః
993 ఓం ఇందిరాభాకె్షౖ నమః
994 ఓం కీరసాగరకన్యకాయె నమః
995 ఓం భార్గ వె్య నమః
996 ఓం స్వతంతే్ర చా్ఛయె నమః
997 ఓం వశీకృతజగత్పతయే నమః
998 ఓం మంగళానాంమంగళాయె నమః
999 ఓం దేవతానాం దేవతాయెనమః
1000 ఓం ఉత్త మానాముత్త మాయెనమః
1001 ఓం శేయసే నమః
1002 ఓం పరమామృతయె నమః
1003 ఓం ధనధానా్యభివృద్ధ యే నమః
1004 ఓం సార్వభౌమసుఖోచ్ఛయాయెనమః
1005 ఓం ఆందోళికాదిసౌభాగా్యయె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

1006 ఓం మతే్త భాదిమహోదయాయెనమః
1007 ఓం పుత్ర పౌతా్ర భివృద్ధ యే నమః
1008 ఓం విదా్యభోగబలాధికాయె నమః
1009 ఓం ఆయురారోగ్యసంపత్త యే నమః
1010 ఓం అషె్ట శ్వరా్యయె నమః
1011 ఓం పరమేశవిభూతయే నమః
1012 ఓంసూకాతూ్సక తరగతయే నమః
1013 ఓం సదయాపాంగసందత్త బ్ర హే్మందా్ర దిపదసి్థ తయే నమః
1014 ఓం అవా్యహతమహాభాగా్యయె నమః
1015 ఓం అకోభ్యవికమాయెనమః
1016 ఓం వేదానామ్సమన్వయాయెనమః
1017 ఓం వేదానామవిరోధాయెనమః
1018 ఓం నిశేయసపదపా్ర పి్త సాధనాయెనమః
1019 ఓం ఫలాయె నమః
1020 ఓం శీమంత్ర రాజరాజె్ఞ నమః
1021 ఓం శీవిదా్యయె నమః
1022 ఓం కేమకారిణె్య నమః
1023 ఓం శీంబీజజపసంతుషా్ట యె నమః
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శీ లకీ సహస్ర నామావలిః

1024 ఓం ఐం హీ్ర ం శీం బీజపాలికాయె నమః
1025 ఓం ప్ర పతి్త మార్గ సులభాయెనమః
1026 ఓం విషు్ణ ప్ర థమకింకరె్య నమః
1027 ఓం కీ్ల ంకారార్థ సవితె నమః
1028 ఓం సౌమంగలా్యధిదేవతాయె నమః
1029 ఓం శీషోడశాకరీవిదా్యయె నమః
1030 ఓం శీయంత్ర పురవాసినె్య నమః
1031 ఓం సర్వమంగళమాంగళా్యయె నమః
1032 ఓం శివాయె నమః
1033 ఓం సరా్వర్థ సాధకాయె నమః
1034 ఓం శరణా్యయె నమః
1035 ఓం త్ర ంబకాయె నమః
1036 ఓం దేవె్య నమః
1037 ఓం నారాయణె్య నమః

Á Á ఇతి శీ లకీ సహస్ర నామావలిః సమాపా్త Á Á

www.prapatti.com 58 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi


