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ఓం వ ంకటేశాయ నమః  ఓం దేవజి త్ప ర్ముఖాననత  ద తై్పయసంఘ ప్రణాశిన  నమః  
ఓం శేషాదరర నిలయాయ నమః  ఓం శేషదవీప్ వసనముకత ప్ూజితాంఘ్రియుగాయ నమః 
ఓం వృషదృగగో చరాయ నమః  ఓం శేషప్ర్ీత్ప ర్ూప్త్పీ ప్రకాశన ప్రాయ నమః  
ఓం విషణవ  నమః  ఓ సానమసాా పిత్ప తారా్యయయ నమః  
ఓం సదఞ్ఙ న గిరీశాయ నమః  ఓం తారా్యయ చల నివాసని  నమః  
ఓం వృషాదరరప్త్పయే నమః  ఓం మాయాగూఢ విమానాయ నమః  
ఓం మేర్ుప్ుత్పర గిరీశాయ నమః  ఓం గర్ుడసకంధ వాసిన  నమః          || 30 || 
ఓం సర్సావా మిత్పట ీజుషే నమః  ఓం అనంత్పశిర్సే నమః  
ఓం కుమారాకలప సేవాయయ నమః  ఓం అనంతాక్షాయ నమః  
ఓం వజిరదృగ్ విషయాయ నమః   || 10 || ఓం అనంత్ప చర్ణాయ నమః  
ఓం సమవర్చలాసమత్పనయసత  స ైనాప్త్పయ భరాయ నమః ఓం శ్రీశ ైలనిలయాయ నమః  
ఓం రామాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః  
ఓం ప్దునాభాయ నమః  ఓం నీలమేఘ నిభాయ నమః 
ఓం సదా వాయుసమత తాయ నమః  ఓం బ్రహ్ముదరదవే దమర్దర్శ విశీర్ూపాయ నమః  
ఓం త్పయకతవ కైుణఠ  లోకాయ నమః  ఓం వ ైకుంఠాగత్ప సదేేమ విమానాంత్పరో్తాయ నమః  
ఓం గిరికుఞ్ఙ  విహ్మరిణే నమః  ఓం అగసాత ా భయరాితాశేష జనదృగగో చరాయ నమః  
ఓం హరిచందన గగతేరందర సాీమిన  నమః  ఓం వాసమదేవాయ నమః                  || 40 || 
ఓం శంఖరాజనయ న తార బ్జ  విషయాయ నమః  ఓం హర్యే నమః 
ఓం వసూప్రిచర్ తార తేర నమః  ఓం తీరా్ప్ంచక వాసిన  నమః  
ఓం కృషాణ య నమః                          || 20 || ఓం వామదవే పిరయాయ నమః  
ఓం అబే్ధకనాయ ప్రిషీకత వయసే నమః ఓం జన కేషటప్రదాయ నమః  
ఓం వ ంకటాయ నమః ఓం మార్కండేయ మహ్మతీరా్ జాత్పప్ుణయప్రదాయ నమః  
ఓం సనకాదర మహ్మయోగి ప్ూజితాయ నమః  ఓం వాకపతి బ్రహుదాతేర నమః  
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ఓం చందర లావణయదాయన  నమః  ఓం మత్స్యరూపాయ నమః          || 70 || 
ఓం నారాయణ నగేశాయ నమః ఓం పాండవారిప్రహరేత ే నమః  
ఓం బ్రహుక్్ల పతత త్పవవాయ నమః  ఓం శ్రీకరాయ నమః  
ఓం శంఖచకీవరానమి లసత్ కర్త్పలాయ నమః || 50 || ఓం ఉప్త్పయకాప్రదేశసా శంకర్ధ్ాయత్ప మూర్తయ ేనమః  
ఓం దరవనుృగ మదాసకత విగీహ్మయ నమః  ఓం ర్ుకాుబ్జ  సర్సీకూల లక్షముకృత్ప త్పప్సిీన  నమః  
ఓం కేశవాయ నమః ఓం లసల్క్షముకరామోోజ దత్పతకలాా ర్క సరజే నమః  
ఓం నిత్పయ యౌవనమూర్తయే నమః  ఓం సాలగాీ మ నివాసాయ నమః  
ఓం అరాితారా్ ప్రదాతేర నమః ఓం శుకదృ గగో చరాయ నమః  
ఓం విశీతీరాా ఘహ్మరిణ ేనమః  ఓం నారాయణారిాతా శేషజన దృగిీషయాయ నమః  
ఓం తీరా్సాీమి సర్సావాత్ప జనాభీషటప్రదాయ నమః  ఓం మృగయా ర్సికాయ నమః  
ఓం కుమార్ధ్ారికావాస సకందాభీషట  ప్రదాయన  నమః  ఓం వృషభాసమర్ హ్మరిణే నమః       || 80 || 
ఓం జానమదఘనసముదూోత్ప పత తిరణే నమః  ఓం అంజనాగగత్పరప్త్పయే నమః 
ఓం కూర్ుమూర్తయ ేనమః               || 60 || ఓం వృషభాచల వాసిన  నమః  
ఓం కిననర్దీందీ శాపాంత్ప ప్రదాతేర నమః  ఓం అంజనాసమత్ప దాతేర నమః  
ఓం విభవ  నమః  ఓం మాధవీయాఘహ్మరణిే నమః  
ఓం వ ైఖానసముని శేషీఠ  ప్ూజితాయ నమః  ఓం పిరయఙో్గపిరయ భక్షాయ నమః  
ఓం సింహ్మచల నివాసాయ నమః  ఓం శేీత్పకోలవరాయ నమః  
ఓం శ్రీమనానరాయణాయ నమః  ఓం నీలధ్ేనమ ప్యోధ్ారా సకే దేహో దోవాయ నమః 
ఓం సదోకత నీలకణాఠ ర్చా నృసింహ్మయ నమః  ఓం శంకర్పిరయ మితార య నమః  
ఓం కుముదాయగణ శేషీఠ  స ైనాప్త్పయ ప్రదాయ నమః  ఓం సమధరిుణీ సమచ ైత్పనయప్రదాతేర నమః  
ఓం దమరేుధః పరా ణహరేత  ేనమః  ఓం మధమఘాతిన  నమః                  || 90 || 
ఓం శ్రీధరాయ నమః  ఓం కృషాణ ఖయవిప్ర వ దాంత్ప దేశికత్పీ ప్రదాయ నమః  
ఓం యతిరయాంత్పక రామాయ నమః ఓం వరాహ్మచల నాథాయ నమః  
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ఓం బ్లభదార య నమః  ఓం ముకుందాయ నమః  
ఓం తిరవికీమాయ నమః  ఓం నితాయయ నమః 
ఓం మహతే నమః  ఓం అనంతాయ నమః   
ఓం హృషీ కేశాయ నమః  ఓం విరించా భయరాితానీత్ప సౌమయర్ూపాయ నమః  
ఓం అచమయతాయ నమః  ఓం సమవర్ణముఖరీసానత్ప మనమజాభీషటదాయన  నమః  
ఓం నీలాదరరనిలయాయ నమః  ఓం హలాయుధ జగతీత రే్ సమసత  ఫలదాయన  నమః  
ఓం క్షమరాబ్ధద  నాథాయ నమః  ఓం గగవినాద య నమః  
ఓం వ ైకుంఠాచల వాసిన  నమః    || 100 || ఓం శ్రీనివాసాయ నమః                 || 108 || 
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