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శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టతో్తరశత్ం 
1. ఓం స్కందాయ నమః 2. ఓం గుహాయ నమః 
3. ఓం షణ్ముఖాయ నమః 4. ఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమః 
5. ఓం ప్రభవే నమః 6. ఓం పంగళాయ నమః 
7. ఓం క్రుత్తికాసూనవే నమః 8. ఓం సిఖివాహాయ నమః 
9. ఓం ద్విషట్ భుజాయనమః  10. ఓం ద్విషనే ేత్రాయ నమః  
11. ఓం శక్తిధరాయ నమః  12. ఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః 
13. ఓం తారకాసుర స్ంహార్త్రే నమః 14. ఓం రక్షోబలవిమరద నాయ నమః 
15. ఓం మతాియ నమః 16. ఓం ప్రమతాియ నమః 
17. ఓం ఉనుతాియ నమః 18. ఓం సురసైనయ సుురక్ష కాయ నమః 
19. ఓం దీవసేనాపతయే నమః 20. ఓం ప్రాఙ్ఞాయ నమః || 20 || 
21. ఓం కృపాళవే నమః 22. ఓం భకివతులాయ నమః 
23. ఓం ఉమాసుతాయ నమః 24. ఓం శక్తిధరాయ నమః 
25. ఓం కుమారాయ నమః 26. ఓం క్రంచ దారణాయ నమః  
27. ఓం సేనానియే నమః 28. ఓం అగ్నిజనునే నమః 
29. ఓం విశాఖాయ నమః 30. ఓం శంకరాతుజాయ నమః  
31. ఓం శివస్విమినే నమః 32. ఓం గణ స్విమినే నమః 
33. ఓం స్రిస్విమినే నమః 34. ఓం స్నాతనాయ నమః 
35. ఓం అనంత శక్తియే నమః 36. ఓం అక్షోభ్యయయ నమః 
37. ఓం పారిత్తప్రియనందనాయ నమః 38. ఓం గంగాసుతాయ నమః 
39. ఓం స్రోద్భూతాయ నమః 40. ఓం అహూతాయ నమః  
41. ఓం పావకాతుజాయ నమః 42. ఓం జ్రంభ్యయ నమః 
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43. ఓం ప్రజ్రంభ్యయ నమః 44. ఓం ఉజ్్రరంభ్యయ నమః 
45. ఓం కమలాస్న స్ంసుితాయ నమః 46. ఓం ఏకవరాేయ నమః 
47. ఓం ద్వివరాేయ నమః 48. ఓం త్రివరాేయ నమః 
49. ఓం సుమనోహరాయ నమః 50. ఓం చతురి రాేయ నమః  
51. ఓం పంచ వరాయే నమః 52. ఓం ప్రజాపతయే నమః 
53. ఓం అహస్పతేయ నమః 54. ఓం అగ్నిగరాూయ నమః 
55. ఓం శమీగరాూయ నమః 56. ఓం విశిర్త్రతసే నమః 
57. ఓం సురారిఘ్ని నమః 58. ఓం హరిదిరాేయ నమః 
59. ఓం శుభకారాయ నమః 60. ఓం వటవే నమః 
61. ఓం వటవేష భ్రుతే నమః 62. ఓం పూషాయ నమః 
63. ఓం గభసిియే నమః 64. ఓం గహనాయ నమః 
65. ఓం చంద్రవరాేయ నమః 66. ఓం కళాధరాయ నమః 
67. ఓం మాయాధరాయ నమః 68. ఓం మహామాయినే నమః 
69. ఓం కైవలాయయ నమః 70. ఓం శంకరాతుజాయ నమః  
71. ఓం విస్ియోనియే నమః 72. ఓం అమేయాతాు నమః 
73. ఓం తేజోనిధయే నమః 74. ఓం అనామయాయ నమః 
75. ఓం పరమేష్టినే నమః 76. ఓం పరబ్రహుయ నమః 
77. ఓం వేదగరాూయ నమః 78. ఓం విరాట్సుతాయ నమః 
79. ఓం పుళందకనాయభరాియ నమః 80. ఓం మహాస్వరస్ితావ్రుతాయ నమః 
81. ఓం ఆశ్రిత ఖిలదాత్రే నమః 82. ఓం చోరఘ్నియ నమః 
83. ఓం రోగనాశనాయ నమః 84. ఓం అనంత మూరియే నమః 
85. ఓం ఆనందాయ నమః 86. ఓం శిఖండికృత కేతనాయ నమః 
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87. ఓం డంభ్యయ నమః 88. ఓం పరమ డంభ్యయ నమః 
89. ఓం మహా డంభ్యయ నమః 90. ఓం వృషాకపయే నమః ||  
91. ఓం కారణోపాతి దేహాయ నమః 92. ఓం కారణాతీత విగ్రహాయ నమః 
93. ఓం అనీశిరాయ నమః 94. ఓం అమృతాయ నమః 
95. ఓం ప్రాణాయ నమః 96. ఓం ప్రాణాయామ పరాయణాయ నమః 
97. ఓం విరుదదహంత్రే నమః 98. ఓం వీరఘ్నియ నమః 
99. ఓం  రకి శాయమ గళాయనమః 100. ఓం శాయమ కంధరాయ నమః  
101. ఓం సుబ్ర హుణాయయ నమః 102. ఓం గుహాయ నమః 
103. ఓం ప్రీతాయ నమః 104. ఓం బ్రాహుణాయయ నమః 
105. ఓం బ్రాహుణ ప్రియాయ నమః 106. ఓం వేదవేదాయయ నమః 
107. ఓం అక్షయ ఫలదాయ నమః 108. ఓం వల్లీ దేవసేనా స్మేత శ్రీ 

సుబ్రహుణయ స్విమినే నమః 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


