
1.    ಸೋಮ ಸ್ಕ ಂದ-ಆಶ್ರ ಮ ಸ್ಥಾ ಪನಾಯ ನಮಃ 55.  ಗುರು ಪಾವನಾಕೃತೇ ನಮಃ 

2.    ಗೋಪಾಲಬಾಬಾ ಗುರವೇ ನಮಃ 56.  ಗುರು ಪಾರ ಣಧಾತ್ರ ೋ ನಮಃ 

3.    ಗೋಪಾಷ್ಟ ಮಿ ಶುಭ ಅವತಾರಾಯ ನಮಃ 57.  ಹಾರ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ 

4.    ಗೋ-ಸಂರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ 58.  ಹೃದಯ ಕಲಮ ಶ್ ನಾಶ್ಕಾಯ ನಮಃ 

5.    ಯಮುನಾದೇವಿ ಪ್ರ ೋಮಬಾಲಕಾಯ ನಮಃ 59.  ಜೋವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ 

6.    ವಂಕಟರಮಣಸ್ಯ  ಸ್ತ್ಪು ತಾರ ಯ ನಮಃ  60.  ಕಣವ  ತೋರ್ಥ-ಆಶ್ರ ಮವಾಸಿಯೇ ನಮಃ 

7.    ಅವತಾರ ಬಾಬಾಯ ನಮಃ 61.  ಕರುಣಾಮೂರ್ಥಯೇ ನಮಃ 

8.    ಚಿತ್ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 62.  ಕೃಪಾ ಸ್ಥಗರಾಯ ನಮಃ 

9.    ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾ ಪಕಾಯ ನಮಃ 63.  ಲೋಕಸ್ಥಕಾಾ ಯ ನಮಃ 

10.  ಜ್ಞಾ ನ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 64.  ಮಧುರಧ್ವ ನಿ ಭಜನಾಕೃತ್ೋ ನಮಃ 

11.  ಅಕಕ ಲಕೋಟ್ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 65.  ಮಂದಸಿಮ ರ್ ಮುಖ ವದನಾಯ ನಮಃ 

12.  ಕಾಷಾಯ ವಸ್್ ರಧಾರಿಣೆ ನಮಃ 66.  ಮಸ್್ಕ ತಲಕ ಹಸ್ಿನೇ ನಮಃ 

13.  ಮೃತ್ಪಯ ಂಜಯಾಯ ನಮಃ 67.  ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ 

14.  ನರಸಿಂಹ ಆರಾಧ್ಕಾಯ ನಮಃ 68.  ನಿಮಥಲಾಯ  ನಮಃ 

15.  ನಿಗುಥಣ ಸ್ತ್ ಗುಣ ಪೂಜತಾಯ ನಮಃ 69.  ನಿಷ್ಕ ಲಂಕಾಯ ನಮಃ 

16.  ಪರಮ ಪುರುಷ್ ಶ್ರ ೋಧ್ರಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 70.  ನಿರ್ಯ  ವೈಭವಾಯ ನಮಃ 

17.  ರುದ್ರರ ಭಿಷೇಕ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ  71.  ಪಾಮರ ಪಂಡಿರ್ ಪೂಜತಾಯ ನಮಃ 

18.  ನಾಮ ಸಂಕೋರ್ಥನ ಪರ ಚಾರಾಯ ನಮಃ 72.  ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 

19.  ಆಧಾರ ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ 73.  ಪರಿಪೂಣಾಥಯ ನಮಃ 

20.  ಆಜನಮ  ಬ್ರ ಹಮ ಚಾರಿಣೆ ನಮಃ 74.  ಪಾದ ಕಮಲ ಸೇವಾನುಗರ ಹ ಪರ ದ್ರನಾಯ ನಮಃ 

21.  ಆಪದ್ರಬ ಂಧ್ವಾಯ ನಮಃ 75.  ಪತರ್ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ 

22.  ಆವರಣ ದೋಷ್ ವಿಮುಕ್ಾಯ ನಮಃ 76.  ಪ್ರತೃ ಮಂಗಳ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ 

23.  ಅಭಯಪರ ಧಾತರ  ನಮಃ 77.  ಪ್ರರ ೋತ ವಧ್ಥನಾಯ ನಮಃ 

24.  ಅಭೇದ್ರಯ ಯ ನಮಃ 78.  ಪ್ರ ೋಮ ಮೂರ್ಥಯೇ ನಮಃ 

25.  ಅಜ್ಞಾ ನ ತಮಿರ ವಿನಾಶ್ಕಾಯ ನಮಃ 79.  ಪುಣಯ  ಶ್ರ ವಣ ಕೋರ್ಥನಾಯ ನಮಃ 

26.  ಅಕಾಲ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ 80.  ಪುರುಷೋರ್್ಮಾಯ ನಮಃ 

27.  ಅಕರ ೋಧಾಯ ನಮಃ 81.  ರಾಜರಾಜೇಶ್ವ ರಿ ರೂಪ ಪರ ಕಾಶ್ತಾಯ ನಮಃ 

28.  ಅಮೃರ್ಫಲ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ 82.  ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಪರಮಹಂಸ್ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ 

29.  ಅಮೃತಾಂಶ್ವ ನಮಃ 83.  ರಮಣೋಯ ವದನಾರವಿಂದ್ರಯ ನಮಃ 

30.  ಅಂರ್ಯಾಥಮಿನೇ ನಮಃ 84.  ಋಣ ಪಾಪವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ 

31.  ಆರೋಗಯ  ಪರ ದ್ರಯ   ನಮಃ 85.  ಸ್ಥಧು ವಂದನಾಯ ನಮಃ 

32.  ಅಸ್ಹಾಯ ಸ್ಹಾಯಾಯ ನಮಃ 86.  ಸ್ಚಿಿ ದ್ರನಂದ ಶ್ರಡಿ-ಸ್ಥಯಿ ಸ್ರ್ಯ -ಸ್ಥಯಿ ಅಭೇದ್ರಯ ನಮಃ 

33.  ಅಷ್ಟ ಸಿದಿ್ಧ  ಪರ ಭವೇ ನಮಃ 87.  ಸ್ಕಲ ಅನುಗರ ಹ ವಷ್ಥಕಾಯ ನಮಃ 

34.  ಅದ್ಭು ರ್ ಶ್ಕ್ಯೇ ನಮಃ 88.  ಸ್ನಾಮ ಗಥ ಸ್ಮಾಥ ಾ ಪಕಾಯ ನಮಃ 

35.  ಆನಂದವಿಗರ ಹಾಯ ನಮಃ 89.  ಸ್ವಥಲೋಕ ಪರ ಸಿದಿ  ಗೋಪಾಲಕೃಷಾಣ ಯ ನಮಃ 

36.  ಅಧುು ತಾನಂದ ವೈಭವಾಯ ನಮಃ 90.  ಸ್ವಾಥಭಿೋಷ್ಟ  ಪರ ದ್ರಯಕಾಯ ನಮಃ 

37.  ಬಾಂಧ್ವ-ಜನ ವರ್ಥ ಲಾಯ ನಮಃ 91.  ಸ್ವಥ ವಾಯ ಪಕಾಯ ನಮಃ 

38.  ಬ್ಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ 92.  ಸ್ಥಧು ಸ್ಮರ ಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ 

ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟ ೀತ್ತ ರ ಶತ್ನಾಮಾವಳಿ 

          ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿ 

 



39.  ಭಕ್ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ 93.  ಸ್ರ್ಯ  ಧ್ಮಥ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ 

40.  ಭಕ್ಾನಾಮ್ ಉದಿ್ರ ರಕಾಯ ನಮಃ 94.  ಸ್ರ್ಯ  ಸ್ಥಯಿ ಸ್ದ್ರ ಪಾದ ಸ್ೋವಿತಾಯ ನಮಃ 

41.  ಭಜನಾಮೃರ್ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ 95.  ಶಂರ್ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 

42.  ಭಕ್ವರ್ಥ ಲ ಕಲು -ಲತಕಾಯ ನಮಃ 96.  ಶ್ರಣಾಗರ್ ವರ್ಥ ಲಾಯ ನಮಃ 

43.  ಭಕ್ ಪರ ಚಾರ ರ್ರ್ು ರಾಯ ನಮಃ 97.  ಶುದಿ್ರ ಯ ನಮಃ 

44.  ಚಂದರ ಮೌಳೋಶ್ವ ರ ಲಂಗಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ 98.  ಸಿದಿ್ ೋಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ 

45.  ದಕಾ ಣಾಮೂತಥ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 99.  ಶ್ವ ನಾಮಸ್ಮ ರಣ ನಿರತಾಯ ನಮಃ 

46.  ದರ್್  ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 100. ಸೋಮವಾರ ಅಭಿಷೇಕ ತೋರ್ಥ ವಿಶೇಷ್ ಅನುಗರ ಹಾಯ ನಮಃ 

47.  ಧ್ನಿಷ್ಠ  ನಕ್ಷರ್ರ  ಜ್ಞರ್ಕಾಯ ನಮಃ 101. ಸೂಕ್ಷಮ  ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 

48.  ಧ್ಮಥ ರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ 102. ಶ್ರ ೋ ಕ್ಾ ೋರ್ರ  ಸ್ಕ ಂದ್ರಶ್ರ ಮ ನಿವಾಸ್ಥಯ ನಮಃ 

49.  ದ್ಧೋನ ದಯಾಲಾಯ ನಮಃ 103. ಸುಗಂಧ್ ವಿಭೂತ ಸೃಷ್ಟಟ  ದ್ರಯಾಕಾಯ ನಮಃ 

50.  ಧೋರ ಗಂಭಿೋರಾಯ ನಮಃ 104. ಸುಖದ್ರಯ ನಮಃ 

51.  ಈಶ್ವ ರ ಅಲಂಕಾರ ನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ 105. ಸುಂದರವದನಾಯ ನಮಃ 

52.  ಗಂಗಾಜ್ಞಾ ನ ಸೂಚಕಾಯ ನಮಃ 106. ತಾಯ ಗ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ನಮಃ 

53.  ಗುಣನಿಧ್ಯೇ ನಮಃ 107. ವೇದಘೋಷ್ ಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ 

54.  ಜ್ಞಾ ನಾನಂದ ಮೂರ್ಥಯೇ ನಮಃ 108. ಯೋಗೇಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ 

 

ಓಂ 
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