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శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర పూజా విధానం 
 

పూర్వవక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ప్రసాదేన 
సర్వవపశంతి పూరవక్ దీర్ఘాయుర్ఘర్వగ్ే ధన క్ళత్ర పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధ్యరథం స్థథరలక్ష్మీ 
కీర్తతలాభ శ్తృపర్ఘజయది సక్లాభీషా ఫల స్థద్్ధయరథం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమి పూజాం 
క్ర్తష్యే || 

ధాేనం – 
షడ్వక్రం శిఖివాహ్నం త్రినయనం చిత్రాంబర్ఘలంక్ృతం | 
శ్క్తం వజ్రమస్థం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రక్ం || 
పాశ్ం కుకుుటమంకుశ్ం చ వరద్ధం హ్స్తతరదదానం సదా | 
ధాేయేదీప్సిత స్థది్ద్ధం శివసుతం వందే సుర్ఘర్ఘధితం || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః ధాేయమి | 

ఆవాహ్నం – 
ఆవాహ్యమి దేవేశ్ స్థదా్ గ్ంధరవసేవిత | 
తారకాసురసంహార్తన్ రక్షోబల విమరదన || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః ఆవాహ్యమి | 

ఆసనం – 
ఉమాసుతశ్శక్తధరః కౌమార క్రంచధారణ | 
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ఇద్ధం స్థంహాసనం దివేం గ్ృహ్ేతాం శ్ంక్ర్ఘతమజ || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః నవరతనఖచిత స్థంహాసనం సమరపయమి | 

పాద్ధేం – 
గ్ంగాజలసమాయుక్తం సుగ్ంధం గ్ంధసంయుతం | 
పాద్ధేం చ ప్రతిగ్ృహాాతు పారవతీప్రియనంద్ధన || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః పాద్ధయః పాద్ధేం సమరపయమి | 

అరాయం – 
సుందో గుహ్ః షణ్మమఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభః | 
అరాయం దాసాేమి తే దేవ శిఖివాహో దివషడ్భుజః || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః హ్సతయః అరాయం సమరపయమి | 

ఆచమనీయం – 
దేవసేనాపతిః ప్రాజఞః క్ృపాళురుక్తవతిల | 
గ్ంగాసుతశ్శర్వద్భుతః ఆచమనం ప్రతిగ్ృహ్ేతాం || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః ఆచమనీయం సమరపయమి | 

పంచామృత సాననం – 
పయద్ధధి సమాయుక్తం ఘృత శ్రురయయుతం | 
పంచామృతసాననమిద్ధం గ్ృహాణ సురపూజిత || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః పంచామృతసాననం సమరపయమి | 
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శుదో్ద్ధక్ సాననం – 
నదీనాం దేవ సర్ఘవసాం ఆనీతం నిరమలోద్ధక్ం | 
సానపయమి మహాసేన తథా శంతిం కురుషవ మే || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః శుదో్ద్ధక్ సాననం సమరపయమి | 

వస్త్రం – 
మహాసేన కార్తతకేయః మహాశ్క్తధర్వ గుహ్ః | 
వస్త్రం సూక్ష్మం గ్ృహాణ తవం సరవదేవనమసుృతః || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమరపయమి | 

యజ్ఞఞపవీతం – 
నానారతనసవరాయుతం త్రివృతం బ్రహ్మసూత్రక్ం | 
ఉపవీతం మయద్ధతతం సంగ్ృహాణ సురేశ్వర || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః యజ్ఞఞపవీతం సమరపయమి | 

గ్ంధం – 
గ్ంధాగ్రు క్ర్పపర క్సూతరీ కుంకుమానివతం | 
విలేపనం సురశ్రేషా ప్రీతేరథం ప్రతిగ్ృహ్ేతాం || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః దివే శ్రీ చంద్ధనం ధారయమి | 

అక్ష్తలు – 
శలీయన్ చంద్రవర్ఘాభాన్ హ్ర్తద్రా మిశ్రితం తథా | 
అక్ష్తాం తవ దాసోఽహ్ం గ్ృహాణ సురవందిత || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః అక్ష్తాన్ సమరపయమి | 
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ఆభరణం – 
భూషణాని విచిత్రాణి హేమరతనమయని చ | 
గ్ృహాణ భవనాధార భక్త ముక్త ఫలప్రద్ధ || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః ఆభరణాని సమరపయమి | 

పుషపం – 
సుగ్ంధీని సుపుష్టపణి కేతకీ చంపకాని చ | 
మయహ్ృతాని పూజారథం క్ృపయ ప్రతిగ్ృహ్ేతాం | 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః పుషతపః పూజయమి | 

సుబ్రహ్మణే మాలా సోతత్రం – 
ఓం నమో భగ్వతే సుబ్రహ్మణాేయ మహాబలపర్ఘక్రమాయ క్రంచగిర్తమరదనాయ 
అనేకాసురప్రాణాపహార్ఘయ ఇంద్రాణీమాంగ్ళేరక్ష్కాయ 
త్రయస్త్రంశ్త్కుటిదేవతానంద్ధక్ర్ఘయ దుషానిగ్రహాయ శిషాపర్తపాలకాయ వీరమహాబల 
హ్నుమనానరస్థంహ్ వర్ఘహాదిసహితాయ ఇంద్రాఽగిన యమ నిరృత వరుణ వాయు 
కుబేర ఈశన ఆకాశ్ పాతాళ దిగ్బంధనాయ సరవచండ్గ్రహాది నవకోటిగురునాథాయ 
నవకోటిదానవ శక్నీ డాక్నీ కామినీ మోహినీ సతంభినీ గ్ండ్భైరవీ దుషాభైరవాదిసహిత 
భూత ప్రేత ప్సశచ భేతాళ బ్రహ్మర్ఘక్ష్స దుషాగ్రహాన్ బంధయ బంధయ షణ్మమఖాయ 
వజ్రధర్ఘయ సరవగ్రహ్నిగ్రహాయ సరవగ్రహ్ం నాశ్య నాశ్య సరవజవరం నాశ్య 
నాశ్య సరవర్వగ్ం నాశ్య నాశ్య సరవదుర్తతం నాశ్య నాశ్య ఓం హ్రం సాం 
శ్రవణభవాయ హ్రం ఫట్ సావహా || 

శ్రీ సుబ్రహ్మణే సోతత్రం చూ. | 
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అథాంగ్ పూజ – 
ఓం వాలీమక్భవాయ నమః – పాదౌ పూజయమి | 
ఓం జితాసురసైనికాయ నమః – జానునీ పూజయమి | 
ఓం రుద్రాయ నమః – జంఘే పూజయమి | 
ఓం భయనాశయ నమః – ఊర్ప పూజయమి | 
ఓం బాలగ్రహోచాచటనాయ నమః – క్టిం పూజయమి | 
ఓం భక్తపాలనాయ నమః – నాభిం పూజయమి | 
ఓం సర్ఘవభీషాప్రదాయ నమః – హ్ృద్ధయం పూజయమి | 
ఓం విశలవక్ష్సే నమః – వక్ష్సథలం పూజయమి | 
ఓం అభయప్రధానప్రశ్సతహ్సాతయ నమః – బాహూన్ పూజయమి | 
ఓం నీలక్ంఠతనయయ నమః – క్ంఠాన్ పూజయమి | 
ఓం పతితపావనాయ నమః – చుబుకాన్ పూజయమి | 
ఓం పురుషశ్రేష్టాయ నమః – నాస్థకాన్ పూజయమి | 
ఓం పుణేమూరతయే నమః – శ్రోత్రాణి పూజయమి | 
ఓం క్మలలోచనాయ నమః – నేత్రే పూజయమి | 
ఓం క్సూతరీతిలకాంచితఫాలాయ నమః – లలాటం పూజయమి | 
ఓం వేద్ధవిదుష్య నమః – ముఖాని పూజయమి | 
ఓం త్రిలోక్గురవే నమః – శిరః పూజయమి | 
ఓం భసోమద్భ్ళితవిగ్రహాయ నమః – సర్ఘవణేంగాని పూజయమి | 
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అష్టాతతర శ్తనామావళిః – 
శ్రీ సుబ్రహ్మణే అష్టాతతర శ్తనామావళిః చూ | 
శ్రీ సుబ్రహ్మణే అషాక్ం చూ. | 
శ్రీ సుబ్రహ్మణే పంచరతనం చూ. | 

ధూపం – 
ద్ధశంగ్ం గుగుులోపేతం సుగ్ంధం చ మనోహ్రం | 
ధూపం గ్ృహాణ దేవేశ్ సరవదేవనమసుృతః || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః ధూపమాఘ్రాపయమి | 

దీపం – 
అజాఞననాశ్నం దేవ జాఞనస్థద్ిప్రదో భవ | 
సక్ర్పపర్ఘజే దీపం చ గ్ృహాణ సురసేవిత || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః దీపం ద్ధరశయమి | 
ధూపదీపానంతరం శుదా్చమనీయం సమరపయమి | 

నైవేద్ధేం – 
భక్ష్యేర్వుజ్తేసి చోషతే శ్చ పరమాననం సః శ్రురం | 
నైవేద్ధేం గ్ృహ్ేతాం దేవ శ్ంభపుత్ర నమోఽసుత తే || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః నైవేద్ధేం సమరపయమి | 

ఓం భూరుువసుివః | తతివితురవరేణేమ్ | భర్వు దేవసే ధీమహి | 
ధియ యనః ప్రచోద్ధయత్ || 
సతేం తావ ఋతేన పర్తషంచామి (ఋతం తావ సతేేన పర్తషంచామి) 
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అమృతమసుత | అమృత్కపసతరణమస్థ | 
ఓం ప్రాణాయ సావహా | ఓం అపానాయ సావహా | ఓం వాేనాయ సావహా | 
ఓం ఉదానాయ సావహా | ఓం సమానాయ సావహా | 
మధ్యే మధ్యే పానీయం సమరపయమి | 
అమృతాప్స ధానమస్థ | ఉతతర్ఘపోశ్నం సమరపయమి | 
హ్స్తత ప్రక్షాళయమి | పాదౌ ప్రక్షాళయమి | 
ముఖే శుదా్చమనీయం సమరపయమి | 

తాంబూలం – 
తాంబూలం చ సక్ర్పపరం నాగ్వలీీ ద్ధళైరుేతం | 
పూగీఫలసమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగ్ృహ్ేతాం || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః తాంబూలం సమరపయమి | 

నీర్ఘజనం – 
క్ర్పపరవర్తత సంయుక్తం దీపేమాన మనోహ్రం | 
ఇద్ధం గ్ృహాణ దేవేశ్ మంగ్ళం కురు సరవదా || 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః నీర్ఘజనం సమరపయమి | 

మంత్రపుషపం – 
మంత్రపుషపం ప్రదాసాేమి గ్ృహాణ వరదో భవ | 
పరమేశ్వరపుత్రసతవం సుప్రీత్క భవ సరవదా || 
ఓం తతుపరుష్టయ విద్ధమహే మహాసేనాయ ధీమహి తనోన సుంద్ధః ప్రచోద్ధయత్ | 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః మంత్రపుషపం సమరపయమి | 
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ప్రద్ధక్షిణ నమసాురం – 
ప్రద్ధక్షిణం క్ర్తష్టేమి సరవదేవనమసుృతః | 
ప్రసాద్ధం కురు మే దేవ సరవపాపహ్ర్వ భవ || 

యనికాని చ పాపాని జనామంతరక్ృతాని చ 
తాని తాని ప్రణశ్ేంతి ప్రద్ధక్షిణ పదే పదే | 
పాపోఽహ్ం పాపక్ర్ఘమఽహ్ం పాపాతామ పాపసంభవ | 
త్రాహిమాం క్ృపయ దేవ శ్రణాగ్తవతిల | 
అనేథా శ్రణం నాస్థత తవమేవ శ్రణం మమ | 
తసామతాురుణే భావేన రక్ష్ రక్ష్ సురేశ్వర | 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః ఆతమప్రద్ధక్షిణ నమసాురం సమరపయమి | 

పునః పూజ – 
ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః 
ఛత్రం ఆచాాద్ధయమి | 
చామరం వీజయమి | 
నృతేం నరతయమి | 
గీతం శ్రావయమి | 
ఆందోళికానానర్వహ్యమి | 
అశవనార్వహ్యమి | 
గ్జానార్వహ్యమి | 
రథానార్వహ్యమి | 
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ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమినే నమః సమసత ర్ఘజ్ఞపచార దేవోపచార భకుతయపచార 
శ్కుతయపచార పూజాం సమరపయమి | 

క్ష్మా ప్రారథనా – 
యసే సమృతాేచ నామోకాతయ తపః పూజా క్రియదిషు | 
న్యేనం సంపూరాతాం యతి సదోేవందే మహేశ్వరం || 
మంత్రహీనం క్రియహీనం భక్తహీనం సురేశ్వర | 
యత్పపజితం మయదేవ పర్తపూరాం తద్ధసుతతే || 

అనయ ధాేన ఆవాహ్నాది ష్టడ్శోపచార పూజయ చ భగ్వాన్ సర్ఘవతమక్ః శ్రీ 
సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సావమీ సుప్రీత సుప్రసనోన వరదో భవతు | 

ఏతత్ ఫలం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర్ఘరపణమసుత || 

ఓం శంతిః శంతిః శంతిః || 
 


