
 
 

శ్రీ విష్ణు అషో్టత్తర శత్నామావళిః                                  www.HariOme.com                                            Page 1 

 

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత్నామావళిః 
 

ఓం శ్రీ విష్ువే నమిః 
ఓం జిష్ువే నమిః 
ఓం వష్ట్కారాయ నమిః 
ఓం దేవదేవాయ నమిః 
ఓం వృషాకవయే నమిః 
ఓం దామోదరాయ నమిః 
ఓం దీనబంధవే నమిః 
ఓం ఆదిదేవాయ నమిః 
ఓం అదితేస్స్తుతాయ నమిః 
ఓం పండరీకాయ నమిః || ౧౦ || 
ఓం పరానందాయ నమిః 
ఓం పరమాత్మనే నమిః 
ఓం పరాత్పరాయ నమిః 
ఓం పరశుధారిణే నమిః 
ఓం విశ్వాత్మనే నమిః 
ఓం కృషాుయ నమిః 
ఓం కలిమలాపహారిణే నమిః 
ఓం కౌస్స్తభోదాాసితోరస్కాయ నమిః 
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ఓం నరాయ నమిః 
ఓం నారాయణాయ నమిః || ౨౦ || 
ఓం హరయే నమిః 
ఓం హరాయ నమిః 
ఓం హరప్రియాయ నమిః 
ఓం స్కామినే నమిః 
ఓం వైకంఠాయ నమిః 
ఓం విశాతోముఖాయ నమిః 
ఓం హృషీకేశ్వయ నమిః 
ఓం అప్రమేయాయ నమిః 
ఓం ఆత్మనే నమిః 
ఓం వరాహాయ నమిః || ౩౦ || 
ఓం ధరణీధరాయ నమిః 
ఓం ధర్మమశ్వయ నమిః 
ఓం ధరణీనాధాయ నమిః 
ఓం ధ్యేయాయ నమిః 
ఓం ధరమభృతాంవరాయ నమిః 
ఓం సహస్రశీరాాయ నమిః 
ఓం పరుషాయ నమిః 
ఓం సహస్రాక్షాయ నమిః 
ఓం సహస్రపాదే నమిః 
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ఓం సరాగాయ నమిః || ౪౦ || 
ఓం సరావిదే నమిః 
ఓం సరాాయ నమిః 
ఓం శరణాేయ నమిః 
ఓం స్కధువల్లభాయ నమిః 
ఓం కౌసలాేనందనాయ నమిః 
ఓం శ్రీమతే నమిః 
ఓం రక్షిఃకల్వినాశకాయ నమిః 
ఓం జగత్ారాతయ నమిః 
ఓం జగదధరాతయ నమిః 
ఓం జగజ్జేతాయ నమిః || ౫౦ || 
ఓం జనారితహరాయ నమిః 
ఓం జానకీవల్లభాయ నమిః 
ఓం దేవాయ నమిః 
ఓం జయరూపాయ నమిః 
ఓం జయేశారాయ నమిః 
ఓం క్షీరాబ్ధధవాసినే నమిః 
ఓం క్షీరాబ్ధధత్నయావల్లభాయ నమిః 
ఓం శేష్శ్వయినే నమిః 
ఓం పననగారివాహనాయ నమిః 
ఓం విష్ోరశ్రవసే నమిః || ౬౦ || 
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ఓం మాధవాయ నమిః 
ఓం మథురానాథాయ నమిః 
ఓం ముకందాయ నమిః 
ఓం మోహనాశనాయ నమిః 
ఓం దైతాేరిణే నమిః 
ఓం పండరీకాక్షాయ నమిః 
ఓం అచ్యేతాయ నమిః 
ఓం మధుసూదనాయ నమిః 
ఓం సోమసూరాేగ్నననయనాయ నమిః 
ఓం నృసింహాయ నమిః || ౭౦ || 
ఓం భకతవత్తలాయ నమిః 
ఓం నితాేయ నమిః 
ఓం నిరామయాయ నమిః 
ఓం శుదాధయ నమిః 
ఓం నరదేవాయ నమిః 
ఓం జగత్పపరభవే నమిః 
ఓం హయగ్రీవాయ నమిః 
ఓం జిత్రిపవే నమిః 
ఓం ఉపంద్రాయ నమిః 
ఓం రుక్మమణీపత్యే నమిః || ౮౦ || 
ఓం సరాదేవమయాయ నమిః 



 
 

శ్రీ విష్ణు అషో్టత్తర శత్నామావళిః                                  www.HariOme.com                                            Page 5 

 

ఓం శ్రీశ్వయ నమిః 
ఓం సరాాధారాయ నమిః 
ఓం సనాత్నాయ నమిః 
ఓం సౌమాేయ నమిః 
ఓం సౌమేప్రదాయ నమిః 
ఓం స్రష్టో నమిః 
ఓం విష్ాకేతనాయ నమిః 
ఓం జనారదనాయ నమిః || ౯౦ || 
ఓం యశోదాత్నయాయ నమిః 
ఓం యోగ్ననే నమిః 
ఓం యోగశ్వస్త్రపరాయణాయ నమిః 
ఓం రుద్రాత్మకాయ నమిః 
ఓం రుద్రమూరతయే నమిః 
ఓం రాఘవాయ నమిః 
ఓం మధుసూదనాయ నమిః 
ఓం అతుల్తేజసే నమిః 
ఓం దివాేయ నమిః 
ఓం సరాపాపహరాయ నమిః 
ఓం పణాేయ నమిః || ౧౦౦ || 
ఓం అమిత్తేజసే నమిః 
ఓం దిఃఖనాశనాయ నమిః 
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ఓం దారిద్రేనాశనాయ నమిః 
ఓం దౌరాాగేనాశనాయ నమిః 
ఓం స్స్ఖవరధనాయ నమిః 
ఓం సరాసంపత్ారాయ నమిః 
ఓం సౌమాేయ నమిః 
ఓం మహాపాత్కనాశనాయ నమిః || ౧౦౮ || 


